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ـْ َشّٗ  ِسَٕا َوِو ُِ ْ٘ وِر َأ ـْ ُُشُ قُذ بِالِلِ ِو َُ َ٘ ُرُه، َو ِِ ُْ ْستَ َ٘ ُُٕف، َو ٗ َِ
ْستَ َ٘ ُدُه، َو َٔ ْح َ٘ َد لِلِِّ،  ْٔ ِدهِ إَِن احلَ ـْ ََيْ ئَاِت َأْظََملَِٕا، َو

َؾ َلُف،  ًِ ِْٓؾ َفالَ َهادَِي َلُف.الُِل َفالَ ُو ًْ ـْ ُي  َوَو

ًدا َظبُْدُه َوَرُشقُلُف صَذ الُِل َٔ ُد َأَن ُُمَ َٖ يَؽ َلُف، َوَأْص ُد َأْن َٓ إَِلَف إَِٓ الُِل َوْحَدُه َٓ َُشِ َٖ ِْٗف َوَظَذ ِلِِف َوَأْص َٓ  َظ

َؿ. َٓ  َوَش

َا افَِذيَن آَمـُوْا اَّتُؼوْا اّللَّ َحَّق ّتُ ﴿ ْسؾُِؿونَ َيا َأُّيه  [.202﴾ ]ِل ظٔران: َؼاّتِِه َوَٓ ََتُوُّتَن إَِٓ َوَأكتُم مه

َا افـَاُس اَّتُؼوْا َرَّبُؽُم افَِذي َخَؾَؼُؽم ِمن َكْػٍس َواِحَدةٍ َوَخَؾَّق ِمـَْفا َزْوَجَفا َوَّبَث ِمـُْفَم ﴿ يًِرا َيا َأُّيه ـَ  ً  ِرَجٓا

ـَاَن َظَؾقُْؽْم َرؿِقبًاَوكَِساًء َواَّتُؼوْا اّللَّ افَِذي   [.2﴾ ]الٕساء: َّتَساءفُوَن ّبِِه َواألَْرَحاَم إَِن اّللَّ 

َا افَِذيَن آَمـُوا اَّتُؼوا اّللَ َوُؿوفُوا َؿْوًٓ َشِديًدا * ُيصؾِْح فَُؽْم َأْظَمفَُؽْم َوَيْغِػْر فَُؽْم ُذكُ ﴿ ِِ َيا َأُّيه وَّبُؽْم َوَمن ُيطِ

 [.72-70﴾ ]إحزاب: َؾاَز َؾْوًزا َظظِقًم  اّللَ َوَرُشوفَُه َؾَؼْد 

ِْٗف َوَظَذ ِلِفِ  َٓ ٍد صَذ الُِل َظ َٔ ُد: َفَِٛن َأصَدَق احلَِديِث كِتَاُب الِلِ، َوَخْرَ اهلَْدِي َهْدُي ُُمَ َْ َؿ، َوَُشَ  َأَوا َب َٓ َوَش

ُُٕوقِر ُُمَْدَثاُُتَا، َوُكَؾ ُُمَْدَثٍة بِْدَظٌة، َوُكَؾ بِْدظَ   ٍة َضالََلٌة، َوُكَؾ َضالََلٍة ِِف الَٕاِر.ا

 َأَما َّبْعُد:

تَاىل بحقلف إن صاء الِل -ووا شٙققلف  -بٕٔتف وَ٘ٔتف-ووا أققلف  -بًِؾ الِل تَاىل-وا قٓتف  فّْؾ 

 فُ تْ ََٕٗ وقد بَ والَٔؾ، أو وٕٖج السٓػ ِف الَّٗدة  ،أو وٕٖاج الٕبقة ،الّسَٕةأهؾ  ذلؽ إَ٘م هق وُٕٖج  كّؾ  -وققتف

 .ّف ِف واقع احلٗاة إئٔةوضبَ  الّسَٕة،الْتاب و ٘يقُص 

وروا فٛذا أَ  ،ِف غر وَيٗة ٌاعَ هلؿ ويُ  سٔعَ أن يُ  -أو وٓة إوقر-ِف وَاوٓة احلْام  الّسَٕةووٕٖج أهؾ 

وٓ  ،َروفٌاع هلؿ فَٗم دون ذلؽ وـ ادسٔع ويُ ويُ  ،وروا بف وـ وَيٗةوٓ ضاظة فَٗم أَ  فال شٔعَ  بَٔيٗةٍ 

 وـ ضاظة ِف ادَروف. ع يدٌ َٕز تُ 
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هق وا  الّسَٕةوالذي أظتّده ويَتّده أهؾ  ،-أو حاكؿ أو ويل أور- رئٗس وقد صار الٕاس ِف ون إىل

 :وهق ،ظٓٗف وٕٖاج الٕبقة دَل 

سٔع ويُ  ،فٛذا أور بَٔيٗة فال شٔع وٓ ضاظة فَٗم أور بف وٕٖا ،أ٘ف جيب السٔع والٌاظة لف ِف ادَروف

 .وٓ وٕازظتف ِف إور ،وٓ حيؾ اخلروج ظٓٗف ،ع يد وـ ضاظةَٕز وٓ تُ ٌاع لف فَٗم دون ذلؽ وـ ادَروف، ويُ 

 ،واخلقض ِف خيقصٗاتف وشرتف ،والتىٖر بٌريّة إدارتف ،ا٘تّاض شٗاشتف :ووـ اخلروج ظٓٗف

 رات.ساوَ ؾ وادُ حافِ ِف ادَ ات أو وَ دْ وتٕاولف بَم ٓ يٓٗؼ ِف ادجاوع أو ظذ رءوس ادٕابر والَٕ

ِّ وٓ يُ  بٌريّة  ظذ أن يْقن الٕيُح  ،إلٗف وإشداء الٕيٗحة خاليةً  ،ط ذلؽ وا لف وـ حؼ الٕيح لفس

يريد وـ احلؼ  لف وا يبّّي وأن  ،-وتٙدًبا وَف-ويسفؼ ِف الْالم  ،بٙن خيٓق بف :السٓػ ِف ٘يح احلْام

 والٕيٗحة بٌٓػ ولّي.

ـ ييؾ إلٗف أو ظـ ضريؼ ؾ إلٗف وا صاء الِل وـ الٕيح ظـ ضريؼ وَ قِص فُٓٗ  ،ٗففٛن مل يستٌع أن ييؾ إل

َٓ ُوْشَعَفااّللَُؾََل ُيَؽِؾُف فٛن مل يستٌع ، وراشٓتف بٕٗف وبٕٗف  وا ظٓٗف. ى اورؤٌ وقد أدَ ،  َكْػًسا إِ

ٕن ِف صالح  ووـ حؼ احلاكؿ ظذ ادحْقوّي أن جيتٖدوا ِف الدظاء لف باليالح والتقفٗؼ والسداد:

 وفساد الَباد. ،وتدور البالد ،احلرث والٕسؾ كُ احلاكؿ صالًحا لٓبالد والَباد، وِف فساده هال

وهق جزء وـ ظّٗدتٕا التل  -أو ويل إور-لٓحاكؿ  -واجلَمظة الّسَٕة أهَؾ -ؾ وا جيب ظٕٓٗا َٔ فٖذا ُمْ 

ِْٗف - ظـ كابر ظـ أصحاب رشقل الِل قها كابًراثُ رِ وهؿ وَ  ،الّسَٕةاها ظـ أئٔة أهؾ َٕثْ رّ وُ  َٓ َٓؿَ صَذ الُِل َظ  -َوَش

 ظٕٖؿ. -تَاىل-وريض الِل 

وِف  ،-رمحف الِل-لإلوام أمحد  «الّسَٕةأصقل »ف ِف ُشحل ظذ تُ ْٓ َي وهذا ادجٔؾ ِف وَاوٓة احلْام قد فَ 

 «وَارج الّبقل»ظٓٗف ِف وقاضع وـ  ُت ْج َر وظَ  ،-رمحف الِل-لإلوام الزهباري  «الّسَٕةُشح »ُشحل ظذ 

 «ُشح القاشٌٗة»وكذلؽ ِف  ،-رمحف الِل- ّل ِٔ َْ وكالمها لَٓالوة الىٗخ حافظ َح  «ادٕىقرة الّسَٕةأظالم »و
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الً ِف وكذلؽ ذكرتف وَِي  ،وِف غرها وـ كتب آظتّاد ظذ وٕٖج السٓػ ،-رمحف الِل-لىٗخ اإلشالم 

 فٓرجع إىل ذلؽ َوـ صاء غَر وٙوقر. :«دظائؿ وٕٖاج الٕبقة»

ـ اظتّاد أهؾ  ـُ دِ ووا أَ  ،ِف وَاوٓة احلْام الّسَٕةوهذا الذي ذكرتف و ـُ  ،بف -تَاىل- الِلَ ي  -تَاىل- الِلَ ويدي

ـ أهؾ  ٓ  ،حبٗب ّب فٗف ُح  ُيَرّغبَُٕآ  ،ظذ وٕٖاج الٕبقة الّسَٕةبف وَل إخقاين و وإَ٘م  ،بُٗض ظٕف بُُض ُيَرّغبَُٕا و

 والبُض ظذ السقاء. واحلّب  ،٘ا ووٕٖجٕا ِف ادٕىط وادْرهحئٕٓا ظٓٗف ويدفَٕا إلٗف اظتّادُ 

َٔ  ،وع َوـ كان يٍٓؿ ويستٙثر وجيقر -بحقل الِل وققتف-ومل ٘خالػ هذا ادٕٖج  د بالَدل َِ ـ يَ فْٗػ ب

 ؟!!والّسط وتيحٗح إوقر

ٓضٔحالل ٓ تْقن إٓ باتباع وٕٖاج الٕبقة والتزام ات اإلشالوٗة وـ الترشذم واإن شالوة ادجتَٔ

َٓؿَ - وهق وا كان ظٓٗف الٕبل ،وٕٖج السٓػ ِْٗف َوَش َٓ  .-ريض الِل ظٕٖؿ-وأصحابف  -صَذ الُِل َظ

ٕف وحَس  ،«ُشح أصقل آظتّاد»والاللْائل ِف  ،«الرشيَة»وأجري ِف  ،واحلاكؿ ،أخرج السوذي

ـْ « اليحٗحة»إلباين ِف  ٍروالِلَِظبِْد َظ ْٔ ـِ َظ َؿ: الُِل َصَذ الِلَِقاَل: َقاَل َرُشقُل  ، -ريض الِل ظَٕٖم-  ْب َٓ ِْٗف َوَش َٓ  َظ

ـَاَن ِمـُْفْم َمْن َأَّتى » فََؽاَن ِِف  ُأَمُه َظََلكِقَةً فَقَلّْتَِغَ َظَذ ُأَمتِي َما َأَّتى َظَذ ّبـي إرسائقل َحْذَو افـَْعِل ّبِافـَْعِل، َحتَى إِْن 

ُق ُأَمتِي ظَ  ُِ َذفَِك، َوإَِن ّبـي إرسائقل َّتَػَرَؿْت َظَذ ثِـْتَْغِ َوَشبِْعَغ ِمَؾًة، َوَّتْػَسِ َذ َثََلٍث َوَشبِْعَغ ِمَؾًة، ُأَمتِي َمْن َيْصـَ

َٓ ِمَؾًة َواِحَدةً  ُفْم ِِف افـَاِر إِ ـْ ِهَل َيا َرُشقَل « ـُؾه  .«َما َأَكا َظَؾقِْه َوَأْصَحاِب »؟ َقاَل: الِلِ، َقاُلقا: َوَو

ـَة أُصوُل »: «الّسَٕةِف أصقل » -تَاىل رمحف الِل-قال اإلوام أمحد  ـَاَن َظَؾقِْه  :ظـدَكا افسه ك ّبَِم  افتََؿسه

ؿتداءُ  ،َرُشول اّلل صذ اّلل َظَؾقِْه َوشؾم َأْصَحاُب   .«بدعاف َوّتركُ  ،هبم وٓا

قال:  -تَاىل رمحف الِل-ظـ شِٗان الثقري  «ذم الْالم»ِف  ّي وِ َر ، واهلَ «اجلاوع»وأخرج اخلٌٗب ِف 

َٓ ّبِلََثرٍ » َك َرْأَشُه إِ َٓ ََيُ  .«َيـْبَِغي فِؾَرُجِل َأْن 
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ـُ  ،«ذم الْالم»واهلروي ِف  ،«الّسَٕة»وأخرج ابـ ٘ن ِف  ـِ  ،«اإلبا٘ة الْزى»بٌة ِف  واب ـْ ُظثََْمَن ْب َظ

ُْٓت  :َقاَل  -رمحف الِل-ْزدِّي إَ َحاِِضٍ  ـِ َظبَاٍس  َدَخ ََم الُِلَريِضَ -َظَذ اْب ُٖ ُْٓت  - َظْٕ ُّ اَل  ،َأْوِصِٕل :َف َّ َظَؾقَْك » :َف

ْشتَِؼاَمةِ  ِٓ َٓ َّتبْتَِدعْ  ،ّبِا ِْ َو ِِ  ،اَّتبِ َٓ َّتبْتَِدعْ األَ َثَر األَ اَّتبِ  .«َوَل َو

احلٓٗة ظـ »وأبق َ٘ٗؿ ِف  ،«الرشيَة»وأجري ِف  ،«ُشح أصقل آظتّاد»وأخرج الاللْائل ِف 

ـَةاْصِزْ َكْػَسَك َظَذ »قال:  -رمحف الِل-إوزاظل  وا ّبِ َؼْوُم، َوُؿْل اف، َوؿِْف َحقُْث َوَؿَف افسه ػه ـَ ـَُف َظَم  َم َؿافُوا، َو

 .«َك افَصافِِح، َؾنَِكُه َيَسُعِك َما َوِشَعُفمْ َظـُْه، َواْشُؾْك َشبِقَل َشَؾػِ 

ا-وقال  ًً َوَظَؾقْك ّبِآَثاِر »: «ضبّات احلٕابٓة»و ،«شر أظالم الٕبالء»وكَم ِف  ،«خمتن الَٓق»كَم ِف  -أي

ِحَغ - ، َؾنَِن األَْمَر َيـَجِع -فََك ّبِافَؼْولِ  َوإِْن َزْخَرُؾوا-افِرَجاِل َوآَراَء  َضَك افـَاُس، َوإَِياكَ َمْن َشَؾَف، َوإِْن َرؾَ 

 .«َظَذ َضِرْيٍّق ُمْستَِؼقْمٍ ِمـُه َوَأْكَت  -َيـَْجِع 

ا: ُشُؾوُك َذَذا افطَِريِّق ، ـِتَااّللَُظََلَمُة َمْن َأَراَد »: -رمحف الِل-وقال أجري  َرُشوِل  ، َوُشـَنِ اّللِِب  ّبِِه َخْرً

ـَاَن َظَؾقِْه َأئَِؿُة  اَِّتبََعُفمَوَمْن  ، َظـُْفمْ اّللَُأْصَحاّبِِه َرِِضَ   َظَؾقِْه َوَشَؾَم، َوُشـَنِ  َصَذ اّللُاّللِ ْسؾِِؿَغ ِِف ادُ ّبِنِْحَساٍن، َوَما 

ـَاَن ِمَن  ِل َّبَؾٍد إَِػ آِخِر َما  َد ّْبِن  ،َوُشْػقَاَن افيَْوِريِ  ،ْوَزاِظِي األَ  :ِميَْل  ،ُعَؾَمءِ افـُ َوَمافِِك ّْبِن َأَكٍس، َوافَّشاؾِِعِي، َوَأْْحَ

ِء افَحـْبٍَل، وَ  َٓ ُه َذُم ِل َمْذَذٍب َيُذمه ـُ ـَاَن َظَذ ِميِْل َضِريَؼتِِفْم، َوُُمَاَكبَُة   اهـ .«ُعَؾَمءُ افَؼاِشِم ّْبِن َشََلٍم، َوَمْن 

ْرِ َخْرٌ ِمْن َأْن َّتُؽوَن َرْأًشا ِِف اخَل َّتاّبًِعا ِِف  أْن ّتؽونَ  ؛ ؾنكَك ٌر ُمّْشتَبَِفاٌت ، َؾَعَؾقُْؽم ّبِافتهَمَدةِ إََِّنَا َشتَُؽوُن ُأُمو»

 «.افَؼِ 

ـ واجة  ـ  -بٛشٕاد حسـ-روى اب ـ اب  -صذ الِل ظٓٗف وشٓؿ-أن رشقل الِل  -ريض الِل ظَٕٖم-ظٔر ظ

-رشقل الِل  قال ابـ ظٔر: شَُٔت  .«طِم، ـؾم خرج ؿرن ؿُ فُ قَ اؿِ َر ز ّتَ اوِ يؼرءون افؼرآنٓ  ُي  ءٌ ْش يـّشل كَ »قال: 

 .«م افدجالفُ اِض َر من ظؼين مرة، حتى خيرج ِف ظِ  طِ، أـيَر ـؾم خرج ؿرن ؿُ »يّقل:  -صذ الِل ظٓٗف وشٓؿ

 ،اإلشَلم صدرَ  أدرـُت إين »ِف أوائؾ الّرن الثاين اهلجري:  -رمحف الِل- ََف ادتقَ  فٍ بّ َٕبـ وُ  ُب هْ وقال وَ 

هتم،ٓإ ؾَر  ؿطه  ما ـاكت فؾخوارج مجاظةٌ  ؾواّللِ ًٓ ٓإ رضب اّلل مـفم ؿو وما أطفر أحٌد  ؿفا اّلل ظذ ذ حٓا
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ؾؾو أمؽـفم من  ،من رأُّيم اخلوارَج  اّللُ َن ؽَ مْ وٓ أَ  ،من اخلوارجظذ رجل  -ؿطه -وما اجتؿعت األمة  ،ظـؼه

 -اإلشَلم أمُر -األمُر طِ احلج ظن ّبقت اّلل احلرام، وإذن فعاد وؿُ  ،طعت افسبلاألرض وؿُ  فػسدِت  رأُّيم؛

أو -من ظؼة  أـيُر  ّبرؤوس اجلبال ـم ـاكوا ِف اجلاذؾقة، وإذن فؼامَ  يستعقذونجاذؾقة، حتى يعود افـاس 

ف  وذو يدظو إػ كػسه ّباخلَلؾة، ومِ ـل رجل مـفم أـيُر  ٓإ رجَلً فقس مـفم رجٌل  -ظؼين من ظؼة ٓآ

ظذ كػسه وديـه  ، حتى يصبح افرجل ادممن خائًػا، ويّشفد ّبعضفم ظذ ّبعض ّبافؽػرل ّبعضفم ّبعًضايؼاّتِ 

 اهـ«. !؟! أو مِ َمن يؽون؟ودمه وأذؾه ومافه،ٓ  يدري أين يسؾُك 

ـُ ارواه   .«َر الّس »ل ِف بِ هَ ، والذَ «ُتذيب الَْمل»ِف  ّي ّز ، وادِ «تاريخ دوىؼ»ظساكر ِف  ب

ظذ اخلقارج هق أن اجلزاء وـ جٕس الَٔؾ،  ةِ لَ أن شبب ِضب الذّ  -ريض الِل ظٕف- حذيِة بَّي  وقد

 إَِػ ذِي ُشْؾطَانٍ  َٓ َيْؿِّشَغَ َرُجٌل ِمـُْؽمْ »أ٘ف قال:  -ريض الِل ظٕف-ظٕف  -بٛشٕاد صحٗح-فروى ابـ أيب صٗبة 

َء إَِػ َيْوِم اّللِفِقُِذفَُه ، َؾََل وَ  َٓ ْؾطَاَن َأذِ َٓ َيَزاُل َؿْوٌم َأَذفهوا افسه  .«ِؼقَاَمةِ اف 

ـ شَد ِف «التاريخ الْبر»وروى البخاري ِف  ـ أيب حاتؿ ِف «الٌبّات»، واب أجري ، و«تِسره»، واب

 .« َما َجاُءوا ّبِقَْوِم َخْرٍ َؿطه اّللِوَ »اخلقارج: أ٘ف قال ِف  -رمحف الِل-ظـ احلسـ البني  «الرشيَة»ِف 

 َما َجاُءوا ّبِقَْوِم َخْرٍ اّللِوَ »ن، وهذا حاهُلؿ ِف كؾ ِون، كَم هق حاهلؿ ِف كؾ ظن، فٖذا حاهُلؿ ِف كؾ زوا

 .«َؿطه 

إىل الًِة  ةٍ َِ ظّرٌب أن يَز الٕٖر وـ َض  أرادَ  :زةوظِ  فِٖٗا دٓلةٌ  :ِف هذه الّية -أن-وتٙوؾ 

ٓ جيٗد السباحة ،إخرى ٓ حيسٕٖاودا كان  ـ الًِدعف ،، و  وقال هلا: السالمُ  ،ّد التٔس الَقن ظذ الَبقر و

  شاظدتٕٗل ظذ ظبقر الٕٖر إىل الًِة إخرى؟، هاَل ظِٓٗؽ أيتٖا الًِدعُ 

 !ة اداء؟وَوـ ئًـ يل أٓ تٓدغٕل إذا كٕا ِف شقاء الٕٖر وجُلَ  ،هوَ فّالت الًِدع: أَ 

ا،ًدا وٚكّ  فبادر الَّرُب  ًَ
ِ وأوقت أ٘ا غرًقا  تلأِ٘ت وـ لدغ فستٔقتَّي  : أين إن لدغتِؽ الًَمنُ  وُوّٕ

 دِك.لِّ
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ووافّت ظذ محٓف ظذ طٖرها: لتََز الَٕٖر بف، فَٓم كا٘ا ِف وشط الٕٖر  ،ُشحرت الًِدع بٌٕٔؼ الَّرب

ا-ا يُرقان وبَٕٗم مه !!فٓدغ الًِدع ،الَّرب َؾ َٔ ْٓ َتَ  ًَ تتٌّع  سٍ ِْ وَ٘ ة داوَ ٍ٘رت إلٗف الًِدع بَّيٍ  -مجٗ

 -كَم تَرفّي- الٌبعُ  ،إ٘ف الٌبعُ  -وهق يُرق-فٙجاهبا  !داذا فََٓت ذلؽ؟ :وشٙلتف ،حرساٍت ظذ محّٖا

 ب!!اَل غَ 

فٖق  :، ٓبد أن ئَؾ وا يٙيت وٕف كٙور ضبَل-إن ظاجالً أو ِجالً -إن الَّرب شَِٗؾ وا جيب أن يَِؾ 

ـٌ  فالبد أن الَّرب شَِٗؾ وا جيب أن يَِؾ، وغباءُ  ،كٙور ضبَلوٕف يٙيت   ِف جتاهٖٓا لٓحّّٗة. الًِدع كاو

وٓ يتَظ كثرون وـ تْرار أحداث مماثٓة  !!الَروبة واإلشالم كاحلّائؼ التل تًٗع ِف ُش ووا أكثَر 

 [.6: الرظد﴾ ]يََُلُت ادَ  َوَؿْد َخَؾْت ِمْن َؿبْؾِِفمُ ﴿ ،بإَ٘مط ِ٘سٖا واحلآت ذاُتا

ف ضِ رْشَ ِٔ الَّرب أو إىل حاٍو يّيد بِ  ؿّ وـ ُش  يّٕذ٘ا اٍق وَ  ؾٍ ْي إٕ٘ا ِف الَامل اإلشالول لسٕا ِف حاجة إىل وَ 

ا-وْاَن الٓدغة، لْٕٕا  ًّ ف ظذ التحّٗؼ، تسحؼ الَّرب ذاتَ  ِف حاجة إىل وٌارق ثّٗٓةٍ  -إن أرد٘ا السالوَة ح

َؼْوِل َوَيْعَؾُم َما افْفَر ِمَن اجَل ْل آَذْكتُُؽْم َظَذ َشَواٍء َوإِْن َأْدِري َأَؿِريٌب َأْم َّبِعقٌد َما ُّتوَظُدوَن * إَِكُه َيْعَؾُم َؾنِْن َّتَوفَْوا َؾؼُ ﴿

ـَا افَرْْحَُن ِّق َورَ احَل َّتْؽتُُؿوَن * َوإِْن َأْدِري فََعَؾُه ؾِتْـٌَة فَُؽْم َوَمتَاٌع إَِػ ِحٍغ * َؿاَل َرِب اْحُؽْم ّبِ  ْستََعاُن َظَذ َما ادُ ّبه

 [.222-209: إ٘بٗاء﴾ ]َّتِصُػونَ 

ظـ بَض الٕاس ِف بَض إوقر بَد تّرير ظّٗدة السٓػ فَٗم جيب ظذ  هٕا التباٌس  زاَل أن يُ  وجيُب 

ادحْقم لٓحاكؿ ظذ اإلمجال الذي ور تِيٗٓف، ٓ يدفع إلٗف حب حبٗب وٓ ييد ظٕف بُض بُٗض، 

كاجلبال الىاخمة وإضقاد  الّسَٕة وأهُؾ  ،والدول تتبدل ،وإصخاص تتُر ،والّقاظد راشخة ،فادبادئ ثابتة

 والِل ادستَان وظٓٗف التْالن. ،ٓ حيٗدون ظـ احلؼ بًِؾ رهبؿ وتثبٗتف ،شخةالرا

 تباس ظن ّبعض افـاس ِف ّبعض األمور..زال ذـا افؾقجب أن يُ 

ا حاشًَم بّي السٔع والٌاظة ِف ادَروف لٓرئٗس  َق جيب أن ِّ٘ر  :أوًٓ  ًّ والسٔع والٌاظة  ادٕتَخب،تِري

 ظٕٖا. ادٕبثِؼ جلَمظة اإلخقان أو لٓحزب 
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فٓف السٔع والٌاظة ِف ادَروف كَم قال، وأوا اجلَمظة واحلزب فٓٗس هلَم شٌٔع وٓ  ادٕتَخبفٙوا الرئٗس 

 ضاظة ظذ أحٍد وـ ادسّٓٔي.

فٖذا صُٙن َوـ ا٘تٔك  :وإن كا٘ت اجلَمظة تِرض السَٔع والٌاظَة ظذ َوـ ا٘تٔك إلٖٗا وًٕٖجا وتًٍَٕٗم 

ٓ مجاظَة - َمظة أن تْقن مجاظًة وـ ادسّٓٔيوا تبُٓف اجل إلٖٗا، وٓ يَٕل هذا ادسّٓٔي ِف يشء، وغايةَ 

 يٓزوان أحًدا. -كذلؽ-وٓ السُٔع والٌاظُة هلا  ،بَٗتٖا أحًدا مُ َز ْٓ فال تَ  -ادسّٓٔي

ـَ : ثاكقًا َٓ ـَ  ادٕتَخبالرئٗس  َأْظ ذ السقاء.. وهذا هق اشتّال وـ اجلَمظة واحلزب ظ: أ٘ف ظٕف أو ُأظٓ

 القاجب ُشًظا.

وٕتٍؿ إىل اجلَمظة يديـ بالسٔع والٌاظة  ظٓٗف ُشًظا فألن كَؾ  وـ اجلَمظة واجبةٌ لة فٙوا أن آشتّا

 .يْقن هذا ظًْسا لألوقر وقٓبًا حلّائّٖا ادٕتَخبوِف حالة الرئٗس  ،درصدها وِف ظّٕف لف بَٗة

وظٓٗف السُٔع والٌاظُة لرئٗسف وحاكٔف ِف  ،رصَد ٓ يَدو أن يْقن واحًدا وـ ِحاد الرظٗةوذلؽ أن اد

 غر وَيٗة، وٓ يسَف غُر ذلؽ ُشًظا.

ِف ظدد الثالثاء، السادس والَرشيـ  ،الرشوق»كَم ِف جريدة  (ظبدادَٕؿ أبق الِتقح)وقد قال الدكتقر 

افوضن ؾوق أي مصؾحة حلزٍب أو مجاظة،  مصؾحةُ »لثالثة: وـ يق٘ٗق شٕة اثتٕل ظرشة وألِّي، ِف اليِحة ا

افوضـي فن يسؿح ّبلن يؽون ظضًوا ِف  ادـتَخبافرئقس  وفقس فديه خقار، ضؿرُ  (ِد ْر مُ )وّٓبد أن يستؼقل 

 .«اجلمظة وذو رئقس فؾجؿفورية

 .«!!(كارَ بَ مُ )ذو مش أؿوى من  ،وفو ده حمصؾق ذـطؾِ كسؼطه»: (أبق الِتقح)قال 

 .«رئقًسا فؾؿكيغ مجقًعا (مرد)ّبلن يؽون »وقال: 

فتزام ّبتعفداّته فؾؿكيغ، ادكيون مل  (مرد)فن يـجح »وقال:  إخواًكا، ّبل اإلخواُن ذم  يؽوكوآإ ّبٓا

 ف ِف تٓؽ اجلريدة.ا٘تٖك كالوُ  .«جزء وؾصقل من ادكيغ
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ِف  (أبا الِتقح)ذكرت اجلريدة أن  ادذكقر،الثالثاء ِف التاريخ ، ِف ظدد «ادني الٗقم»وِف جريدة 

ّبتحويل ّتعفداّته ّبلن يؽون رئقًسا  (مردضافب افدـتور )أحد فٕادق الّاهرة ادٚتر اليحِل الذي ظّده ِف 

شتؼَلل احلؼقؼي ِف اختاذ افؼرارات ظن مجاظة  ٍِ مؾؿوٍس من خَلل ٓا اإلخوان »فؽل ادكيغ إػ واؿ

، وّتّشؽقل حؽومة وضـقة ائتَلؾقةٓ  حتظى ٓإ ّبؼؾقٍل من أظضاء مجاظة «عدافةاحلرية واف»وحزب  «ادسؾؿغ

 اإلخوان، وأن ّتؽون ممشسة افرئاشة من خارج اجلمظة واحلزب ّبافؽامل.

 ، ووـ أكثر الذيـ بذلقا جًٖدا إل٘جاحف.ادٕتَخبا٘تٖك كالُوف، وهق وـ أظٍؿ ادٚيديـ لٓرئٗس 

ادرصُد الَام يدظق  :ِف اليِحة السادشة ،ِف التاريخ ِ٘سف ،اءِف ظدد الثالث ،«إخبار»وِف جريدة 

ّتّشديد ادرصد ظذ أن رئقس اجلؿفورية رئقس فؽل ، وحتت هذا الَٕقان: ادٕتَخبلٓتقحد خٓػ الرئٗس 

 . ا٘تٖك كالُوف.كػسه (حمؿد ّبديِ)ادكيغ ّبَؿن ؾقفم 

طافب ك: (ضٗاء رصقان) :ِف اليِحة الرابَة ،ِف التاريخ ِ٘سف ،ِف ظدد الثالثاء ،«القضـ»وِف جريدة 

ّبل  (ّبديًعا)ّبحل ّبقعته فؾؿرصد، وذـر أن افبقعة أمٌر يسّتب ظؾقه افتزامات خطرة، وصاحبفا فقس  (مرد)

ٍِ )ِف مؼاّبل  ُل وـِ ؛ ألكه ادُ (مرد)صاحبفا ذو  ـَ ادُ  (ّبدي ـَ ي ّتوـقؾه فؾؿُ غِ ؾْ ُل ذو افذي يُ وـِ ل إفقه، وادُ و -فه  لِ و

 .-إن أراد

كالة، فَٙ٘ت الذي تِسخٖا ولٗس غرَك ِف أور يّقم بف ظَٕؽ فٛن أردَت فسَخ هذه القَ  َٓت يَٕل: إن وكَ 

 ادقَكُؾ إلٗف هق الذي يِسخٖا.

 ء آخر ؿبل اكتفاء ذذه اإلصؽافقة.ِف ر إػ أكه يب ٓأ كتحدَث  (رصوان)وفػت 

 أوره،فٖق ويل  :ادرصد لف شٌٔع وضاظة ظٓٗفا كان أوٍر لٓٔنيّي، فٛذ والذي يريده هق أن الرئٗس ويلّ 

 !أور؟! إور ولًٗا لألور ولف ويلّ  فْٗقن حٕٗئذ السُٔع والٌاظة وـ ادنيّي دَـ؟! وكٗػ يْقن ويلّ 

 ا يتَٓؼ بقجقب اخلروج وـ اإلخقان.هذا و يريده..فٖذا وا 
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وجيب ظٓٗف الَدل  ،يّي كٖٓؿلٓٔن ُشًظا: فألن الرئٗس رئٌٗس  وأوا أن آشتّالة وـ احلزب واجبةٌ 

ّْ  ،وادساواة بٕٖٗؿ بذلؽ ظذ وجٖف ادٌٓقب أن تْقن لف خيقصٗة بّقٍم دون ققٍم أو ا٘تَمء  اإلتٗانر ظذ ويَ

 ّٖ  سٓؽ.ل يٕبُل أٓ يُ د شبٗالً لٓتّقّ ٕ٘اٍس دون أ٘اٍس، فذلؽ يِتح باًبا لٌَٓـ يٕبُل أٓ ُيِتح، وُئ

هلَم ظذ أحٍد وـ ادسّٓٔي، وٓ شَٔع وٓ ضاظة هلَم  أن اجلَمظة واحلزب ادٕبثؼ ظٕٖا ٓ وٓيةَ  :واحلاصُؾ 

خروًجا ظذ  دّ ََ ٓ يُ  -ظٕد وققظٖا-وبٗان ا٘حرافاُتَم  ،وبٗان أخٌائَٖم ،هؿوّ٘دُ  ،ظذ أحٍد وٕٖؿ، فتّقئٖؿ

 قن واجبًا كِائًٗا.احلاكؿ، بؾ هق واجب ظذ ادسّٓٔي، قد يْقن واجبًا ظًٕٗٗا وقد يْ

ولسُت -فٗتْٓؿ فٗف السٗاشٗقن  :: مجاظة اإلخقان مجاظة شٗاشٗة ديٕٗة، فٙوا وا يتَٓؼ بسٗاشاُتاثافيًا

 .-وٕٖؿ

خٌئًا : فٗجب ظذ َوـ أتاه الِل ظًَٓم، فَٓؿ ِف ذلؽ وٕف وأوا وا يتَٓؼ بدظقُتا الديٕٗة ووٕاهجٖا الرشظٗة

ِّ  ،وٕف رَ وحيذّ  ،وأن ييححف ،ذلؽ يبّّي جتاوًزا لٓحد أن أو خمالًِة أو ا٘حراًفا ظـ الّيد أو   ظٕف. َر ويٕ

بٗان ذلؽ خروًجا  دّ ََ وقد يْقن وجقًبا كِائًٗا، وٓ يُ  ،وقد يْقن هذا واجبًا ظذ َوـ قام بف وجقًبا ظًٕٗٗا

ٓ افتئاًتا ظٓٗف:ظذ احلاكؿ وٓ ضاظة ظذ أحٍد وٕٖؿ، وهل  هلا وٓ شٔعَ  ،فاجلَمظة لٗست ويل أور ادسّٓٔي ، و

 أكزَ والدظقية ختالػ ِف تقجٖاُتا كثًرا وـ اجلَمظات الدظقية، بؾ ختالػ ِف كثر وـ إوقر الرشظٗة 

وٚشسة رشٔٗة ديٕٗة ِف الَامَل، وهل ادٚشسة إزهرية، ووع هذه ادخالِة فٛن اجلَمظة ٓ ترى تٓؽ ادخالِة 

ا حالًٓ هلا حراًوا ظذ غرها؟حرًوة تٓحؼ هبا وٓ ترى فٖٗا ظٗ ًَ  !!بًا، فْٗػ تْقن خمالِتٖا ٕولئؽ مجٗ

فٖق  -ٓ بٍٓؿ وٓ بجٖؾ ،وظدل بَٓؿٍ -لف واخلٌٛ فٗف  ةر وـ ادخالِوحيذّ  ،احلؼ يبّّي وادسٓؿ إذا كان 

 الوة.وٓ وَ  ،وٓ تثريَب ظٓٗف ،وُيىْر ُيَٚجُر، ـٌ ِس ُُمْ 

ّٓ -ولتتذكر هلذا  أمحد بـ حٕبؾ، واإلوام أمحد بـ ٘ن، واإلوام أيب َ٘ٗؿ،  حاَل إئٔة: اإلوامِ  -فك

وهٚٓء ، واإلوام البقيٌل، وُمٔد بـ ٘قح، فٖٚٓء كان اخلِٓاء ِف ظنهؿ ظذ وذهب اجلٖٔٗة ادَتزلٗة
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ِِ إئٔة حذَ  ق إدلة وـ رق بالْتابة واخلٌابة وبالتحذير والتىٖر هبؿ والتِٕر ظٕٖؿ بسقروا وـ تٓؽ ال

 !!وَتّدهؿ هذا، وهؿ وع ذلؽ مل خيرجقا ظذ اخلِٓاء الذيـ الّسَٕةالْتاب و

بإقدام دا  يَس دِ ب وَ َوـ ُِض  :فٕٖٔؿ :قا ِف هذا الباضؾ واإلفؽ مل جيٗبقاَُ تابِ بؾ إهنؿ دا ُأوروا بٙن يُ 

ُِ  :بالسٗػ بُِض  تؾ:َوـ قُ  :ووٕٖؿ ،بومل جُيِ  ،ظٓٗف َؼ ّٗ وُض  ،جـوُش  ،ظٓٗف َل ِٔ غْ أُ  يٓت رأشف ظـ بد٘ف، ومل ف

 ا وا ُأوروا بف وـ أولئؽ اخلِٓاء.ووع ذلؽ مل جيٗبق ،جـ كالبقيٌل وأيب َ٘ٗؿَوـ ُش  :ب، ووٕٖؿجُيِ 

وكان إور ِف اجلٔٓة كِاًحا وـ اخلِٓٗة إىل القاحد وٕٖؿ كَم ِف حالة اإلوام أمحد وِف حالة أمحد بـ 

 ظٖٓٗؿ. وا ذلؽ خروًجاووع ذلؽ مل يَدّ  ،٘ن

أجلٙه دا  -جؾ وظال رمحف الِل-فٛن اإلوام  :َٗم يتَٓؼ بىٙن القاثؼوا كان وـ أور اإلوام أمحد ف بؾ وَٓقمٌ 

 ،ار اجلٖٔٗة وادَتزلةقَ ظُ  يبّّي و ،ر وٕفوحيذّ  ،القاثؼ ف وَتّدَ ِّ َس الِّٖاء يٚاورو٘ف ظذ اخلروج ظذ القاثؼ وهق يُ 

 اخلروج ظٓٗف. مل يَر أبًداووع ذلؽ  ،ر وٕفوحيذّ 

ظذ حسب تِيٗؾ السٓػ ِف حال كق٘ف  -لقيل إور-ق بّي السٔع والٌاظة لٓحاكؿ فٕٗبُل أن ِّ٘ر  

ا ًِ بّي وا قال السٓػ وـ  َق وِف حال كق٘ف ورتًدا كافًرا، يٕبُل أن ِّ٘ر  ،وِف حال كق٘ف جائًرا طادًا ،ظادًٓ وٕي

 .ر وـ البدعوأن ٘حذّ  ،ح ادَتّد السٓٗؿوأن ٘قّض  ،اليحٗحة الَّٗدة وأن ٘بّّي  ،إحْام ِف هذا إور

ٓ خيِك ظذ ذي ظّٕٗي:وأوُر  ،كَم ترونهذا فٖذا  فّد كان أولئؽ إئٔة يٕٖقن أصد الٕٖل ظـ  ه واضٌح 

اخلروج ظذ أولئؽ اخلِٓاء وع وَتّدهؿ اجلٖٔل ادَتزيل وهؿ وـ أكز الدظاة إىل ذلؽ ادَتّد حتك إهنؿ 

ٗف ويقالقن ويَادون ظٓٗف، يَّدون ظذ ذلؽ ادَتّد الِاشد اجلائر الباضؾ ادبتَدع، يَّدون ظٓٗف يّتٓقن ظٓ

 ؿ.القٓء والزاء، ووع ذلؽ مل يَر إئٔة أبًدا جقاز اخلروج ظٖٓٗ

ٕن ِ٘ل اليِات ظذ وَتّد  :َتّد باضؾ كِري ِف اجلٔٓة، هق ووكان هٚٓء اخلِٓاء يدظقن إىل وَتّدٍ 

 ُٕ ِّ وَ اجلٖٔٗة ا وأن ٘تْٓؿ  ،، هذا يشءؿظٖٓٗ ووع ذلؽ فإئٔة مل يروا اخلروَج  ،رون وَتّدهل كان إئٔة يْ



 

22 

ر ادسّٓٔي وـ وأن ٘حذّ  ،أو ظـ وَتّده ِف اجلٔٓة وـ غر أن ٘تْٓؿ ظٕف ،أو ظـ صٗخف ،ظـ مجاظة اخلِٓٗة

 !هذا يشء ِخر! ..ووـ وَتّدات اخلقارج وأهؾ الزيغ والًالل ،ووـ الًالٓت ،البدع

 أن خيٓط بّي هذيـ إوريـ. الّسَٕةوٓ جئؾ أبًدا برجؾ وـ أهؾ 

 السٓػ وَروٌف  دوتِيٗؾ ذلؽ ظٕ ،فٖذا حؼ احلاكؿ ظذ ادحْقم :فٙوا السٔع والٌاظة ِف ادَروف

 فٛ٘ف ٓ جيقز اخلروج ظٓٗف إٓ باجتَمع الرشوط، وهل: :احلاكؿُ  وٙلقف حتك لق كَِر 

 « ْأن تتّٗـ. :يَٕل -تسٔعَ ٓ أن - ترى : أنْ «ّترى أن 

 «ا ظٓٗف «: ـػًرا ًَ َٔ َر تٙويؾ-ُمْ ِْ  .-ٓ ُك

 «خيِك وٓ يىتبف. ،: طاهًرا«ّبواًحا ٓ 

 «تتبع فٗف إهقاء، وٓ أققاَل الرجال، وٓ تٙويالت «ظـدَك ؾقه من اّلل ّبرذان ٓ :

 فٗف وـ الِل برهان. السالِّي وٓ اخلالِّي، بؾ ظٕدكَ 

ٓ بتقفر ُشط وع هذه الرشوط، وهق:  الّسَٕةفٙهؾ  :احلاكؿحتك لق كِر  ٓ جيقز اخلروج ظٓٗف إ يّقلقن: 

وا٘حراف إوة اإلشالوٗة ظـ الٕٖج الّاصد  ،ؾواخلراَب الذي حَيُ  ،: ٕن الِقىض التل حتدثةَد امتَلُك افعُ 

ِْٗف - والسبٗؾ إققم الذي طٓت ظٓٗف وٕذ جاء رشقُل الِل َٓ َٓؿَ صَذ الُِل َظ إوة ظـ  ا٘حراُف  ..-َوَظَذ ِلِِف َوَش

ذلؽ الّيد السقي والٌريؼ الّارص إىل اتباع إوؿ ِف دئّراضٗتٖا أو رأشَملٗتٖا أو غر ذلؽ وـ ا٘حرافاُتا 

 .بؾ ظذ أكز ادخالِات ،أكُز بْثٍر جًدا وـ اليز ظذ بَض ادخالِات

ـ السبٗؾ الّاصد والٕٖ ٕنَ  ٓ ُيرجك أن تَقد ظٕف بَدُ ا٘حراَف إوة ظ -إىل الناط ادستّٗؿ  ج إققم 

 .-إٓ أن يىاء ريب صٗئًا

وا  وإنَ  ،؟!!فاشد وا أ٘زل الِل بف وـ شٌٓان كٗػ والَّٗدة اليحٗحة ُتحك وجُيَؾ بدهلا وَتّدٌ 

تركقا احلؼ إىل الباضؾ، وهنجقا  ،ويٕالقن بف ثًٔرا ،ٓقن بف غرًضافَٓم رأى الّقُم أهنؿ حيّي  ،قردجٓب واشتُ اشتُ 

 وتركقا السبٗؾ الّاصد. ،جقَ َْ الَٕٖج ادُ 
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 الذي جتده إذا ضٓبتف. والتِيٗؾِ  ،َر الذي وَ  السُٔع والٌاظُة ِف ادَروف، وظذ اإلمجالِ  :وهق ،فٖذا أوٌر 

زّ هذا ٓ  ُٚ ٕ٘ف ظّٗدة وديـ، وأوا وا وراء  :بؾ ٘ٙيت بف ،بُٗض ظٕف بُُض  وٓ ييدّ  ،حبٗب ظٓٗف حّب  َي

فال ختٓط بّي  :، هذا يشء ِخرالّسَٕةإئٔة الْبار الٍَام الىقاوخ وـ أئٔة أهؾ  ذلؽ مما ذكرُت وفََؾ 

قالقا:  ،الّسَٕة وزيَِت البدظة وقررَت  ،الباضؾ ورددَت  ،إن بَٕٗت احلؼ واحذر أن خيدظقَك: فَٛ٘ؽ  ،إوريـ

 !!ز اخلروج ظذ احلْام؟كٗػ وأ٘تؿ تّقلقن بَدم جقا

اخلروج ظٓٗف ولق بالْٓٔة، ٓ ظذ  وهؾ خرجٕا؟! ٓ ٘خرج ظذ احلاكؿ وٓ بْٓٔة، وٓ ٘رى جقازَ 

َٓ  ،وٓ ِف ادجالت ،وٓ ِف اليحػ ،وٓ ِف ادجاوع ،ادٕابر ٖا الّقم وـ وٓ ِف غر ذلؽ وـ السبؾ التل أح

 وهؿ ٓ يستٌَٗقن. ،ثؿ ظٖٓٗا بَد يّٕٓبقن ،لٗيٓقا هبا إىل وا يريدون :بَد حروة

 ،باحلٓقل :فّٗقلقن :وع آحتادية الذيـ يّقلقن بقحدة القجقد -رمحف الِل-صٗخ اإلشالم  كذلؽ فََؾ 

وع أن بٗزس  ،فٗف الباضٕةودل ظذ الِْر الْاوـ والز٘دقة  ، ظقاره وّ٘يفوبّّي  ،وَتّدهؿ َػ يَ وقد زَ 

ٓ خيرج ظٓٗف بٙي صقرة وـ صقر اخلروج، وبٗزس ظذ ظّٗدة  ،ًٕٗا ِف وقتفر( كان حاكًَم زوِْ ْٕاَص )اجلَ 

ا لىٗخف ٍ٘ن  ًَ ورد  ،حٓة الِاشدةػ صٗخ اإلشالم تٓؽ الَّٗدة الباضٓة والّٕووع ذلؽ زيَ  ،ّل جِ بِ ْٕادَ  آحتادية تب

 ِِ ِّ  ،رقة الًالة ادٕحرفة ادتز٘دقةظذ تٓؽ ال َّ  :هؿ أيد وَتّدَ ومل خيرج ظذ احلاكؿ ادَت  د احلٓقلٗة.وَت

وهق  وهق حسبل وحسبَؽ  ،ٗده يتقٓكيوبتثبٗتف وتٙ يرظاكَ  والُِل ،ق بّي إوريـيٕبُل ظٓٗؽ أن تِّر 

 وظذ ِلف وأصحابف أمجَّي.ُمٍٔد وصذ الِل وشٓؿ ظذ ٘بٕٗا  ،حسبٕا وَ٘ؿ القكٗؾ

 اخلطبة افياكقة:

ٓ إلَف إ ٓ ُشيَؽ لف هق يتقىَل الياحلَّي، وأصُٖد أَن ُمًٔدا احلُٔد لِلِ رّب الَادَّي، وأصُٖد أْن  ٓ الُِل وحَدُه 

ََٓؿ صالًة وشالًوا دائّٔي وتالزوّي إىل يقم الديـ. ِْٗف َوَظَذ ِلِِف َوَش َٓ  ظبُدُه ورشقُلُف صَذ الٓـُف َظ

 أّما ّبعد:

 آلتباس فٖٗا ظـ الٕاس.. فٔـ إوقر التل جيب رفعُ 
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وذلؽ ٕشباب وٕٖا: أن  :بًَدا تاًوا ادٕتَخب: جيب ظذ اجلَمظة واحلزب أن يبتَدا ظـ الرئٗس راّبًعا

وتدخؾ ِف وَارك  ،جقَ َْ وتستّٗؿ وتَ  وختٌئ،وجتتٖد فتيٗب  ،ػػ وختالَ اجلَمظة ِف السٗاشة وِف الديـ ختالِ 

أو - ادٕتَخب بالرئٗسظة اجلَم ٛذا التيِّت فيٗب وٕٖؿ وييٗبقن وٕٖا، فتُ  ،وع خيقم شٗاشّٗي وُشظّٗي

 ٕسب إلٗف إصاباُتا وحسٕاُتا.بؾ تُ  ٕسب إلٗف،ومل تُ  ،ُتاآت ظٓٗف أخٌاؤها وجتاوزمُح  -التيؼ هق هبا

ـَ ولُٗ  ،دا هق بيدده غَ ٗتِر: لبف ظٕٖا  تٕٙىمما يٕبُل أن  -كٓف-فٖذا   وَاجلتف. حس

 ،إىل مجاظةٍ  ة أو وًٕؿٍ َٓ حْ أو وٕتحٍؾ لِٕ  ققن بّي وٕتٍؿ حلزٍب ووـ إشباب: أن الٕاس ِف اجلٔٓة ٓ يِّر 

سٗئقن وهؿ سٕقن ويُ وٓ صؽ أن البرش ييٗبقن وخيٌئقن وحُي  ،ة، وهذه اجلَمظةَٓ حْ وذلؽ احلزب، وتٓؽ الّٕ

ا دون ادَيقم  ًَ  .لٗسقا بَٔيقوّي -صذ الِل ظٓٗف وِلف وشٓؿ-مجٗ

فٛذا كا٘ت تٓؽ  ،-كَم ور-خٌٚه إلٖٗا  سَب ُ٘  شٓقكفٛذا أخٌٙ فرد وـ أفراد اجلَمظة ِف ققل أو فَؾ أو 

وهذا ٓ  ،ذلؽ آ٘حراف ظٓٗف َؾ ومُحّ  ،ىل احلاكؿ أو كان هق وٕتسبًا إلٖٗا صار ذلؽ اخلٌٙ إلٗفإ اجلَمظة وٕتسبةً 

 .ؾُٔ يٓٗؼ أن يْقن وٓ جَيْ 

يَِْٖٓم  ،كسائر الٌقائػ وادٚشسات وإحزاب ادٕتَخبيْق٘ا وـ الرئٗس  أنْ اجلَمظة واحلزب  َذف

 تّيرمها ظَٖٓٗم وإحساهنَم إلَٖٗم. نُ فْٗق :فَّٗان دون اهلدف أو يَّان ظٓٗف :بٙوقر أو يٌٓب وَٕٖم أصٗاء

أ٘ف ٓبد وـ دخقل احلزب ِف وَارك وخيقوات شٗاشٗة  :احلزب ابتَادووـ أشباب وجقب 

وتٕترش  ،ثر كثر وـ إصالءوتتٕا ،وِف وثؾ هذه ادَارك واخليقوات يتٌاير كثر وـ الُبار ،جٗةلققيوأيد

وكؾ هذه ُيَٕقى وـ إصؾ حتّّٖٗا، ستٌاع حتّّٖٗا أو ٓ ٓ يُ  وظقدٌ  ُل بذَ وقد تُ  ،وتْثر آُتاوات ،الىائَات

ا ظذ احلزب، وٓ يٕرسَح إوقر مما  ًِ  ظذ احلاكؿ.بٔثالبف وإخِاقاتف  يٕبُل أن يْقن وق

ـ أشباب وجقب اشتّالل اجلَمظة واحلزب أن الرئاشة ِف بٓد إزهر لـ  :بًَٗدا ظـ الرئاشةؾ بالَٔ وو

 اةً ظَ دْ ووَ  ،بُت هبا كا٘ت شببًا لالّ٘سام: ٕهنا إن ُص !!باليبُة الديٕٗة احلزبٗة ويبقغةً وٕف أن تْقن  َؾ بَ َّ تَ يُ 

 ُِ َٔ دِ ون أَ ُر ِْ ويَ  ،حئٓقن ظٖٓٗا :وغرًضا لٓخيقم ،رقةلٓ  َٖم.ي
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أن إحزاب هلا حؼ أصٗؾ ِف  ادٕتَخبووـ ادّررات ِف الَٔٓٗة الدئّراضٗة التل أتت بالرئٗس 

فٛذا مل  :وكثر وـ وشائؾ الناع وشبؾ التٕافس ٓ تْقن ُشظًٗة ِف اجلٔٓة ،التٕافس والناع ظذ السٌٓة

خليقم شٗاشّٗي وحزبّٗي يٕالقن  ظـ احلزبٗة الديٕٗة كا٘ت هدًفا ٘ٙتتسفع الرئاشة ظـ احلزبٗة السٗاشٗة كَم 

 ب.قجِ ويروقهنا ِف كثر وـ إحٗان بَم لٗس فٖٗا بال وُ  ،وٕٖا ِف الُالب بُر حؼ

وا كان وـ تّرير وكالم ِف الِسة  : وـ إوقر التل يٕبُل إزالة آلتباس فٖٗا ظـ الٕاس: أنّ اخلامُس 

 ،الٕبقة ققاظد ثابتة ٓ تتُر بتُر إصخاص ووٕٖاَج ة: ٕن وٕٖج السٓػ ابَ الّريبة اداضٗة كان وـ تٓؽ البَ 

 : ٕهنا ديـ الِل وظّٗدة اإلشالم.وٓ ختًع لٓحب والبُض

إصخاص ولْـ  تأحقال وتُر ْت دَ يّررون بإوس وا يْررو٘ف الٗقم، وإن َج  الّسَٕةوقد كان أهؾ 

 .تبّك الّقاظُد كَم هل

وٓ جيَٓقن ادٕٖج غرًضا، وإَ٘م ظذ اجلادة  ،يَبثقن بالٕيقصوٓ  ،ٓ يتَٓبقن بالديـ الّسَٕةوأهؾ 

والّٗام بف والتحّؼ بف والدظقة إلٗف والثبات  احلؼ يبذلقن الُقْشَع ِف التٔسؽ بفوب آشتّاوة،جيتٖدون ِف 

 ظٓٗف.

 تأحقال وتُر ْت دَ وإن َج  ،ّررون بإوِس وا يْررو٘ف الٗقموـ أتباع وٕٖاج الٕبقة يُ  الّسَٕة فٙهُؾ 

 .وٓ يَبثقن بالٕيقص ،ٓ يتَٓبقن بالديـ الّسَٕةوأهؾ  ،ولْـ تبّك الّقاظد كَم هل أصخاص،

ـِ  قن بٙهنؿ ظٔالءُ ُٔ َٖ تَ ويُ  ،السٓػ ويٓتزوقن وَٕٖج  ،الٕبقة وٕٖاَج  يّررون الّسَٕة وقد كان أهُؾ  الدولة  ٕو

ٕوـ الدولة  فٖؾ صاروا ظٔالءَ  :وا كا٘قا يّررون بإوس ظَّي  -الٗقم-ون رُ ّْر وهؿ يُ  (!!ةَٗ كِ ارَ بَ ادُ )

 !؟!!(اإلخقا٘ٗة)

 ،نوهؿ يّقلقن الٗقم وا كا٘قا بإوس يّقلق ،اتبَ إوقال واهلِ  نَ قْ ٌَ َْ تٖٔقن بإوس بٙهنؿ يُ وكا٘قا يُ 

 ات؟!!بَ قال واهلِ ووـ إ الّسَٕة واذا أظٌٗتؿ أهَؾ  «:اإلخقان»فسٓقا 

ِّ  الّسَٕةتؿ ٕهؾ دفسٓقهؿ: واذا أظد ،أردتؿ احلؼ وإنْ   !!الت؟ثُ وـ ادَ  ؟!!التتْ وـ ال
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 !!وـ الَّقبات؟ الّسَٕةواذا أظددتؿ ٕهؾ  :شٓقهؿ

أولئؽ  بّي حْام إوس وحْام الٗقم: ٕنَ كبر بّي أولئؽ وهٚٓء،  ٌق ْر فَ  :-ّبل يؼول- ؿد يؼول ؿائٌل 

 دون خمٓيقن.وهٚٓء وسٓٔقن وقّح  ،لّيكا٘قا كافريـ ورتديـ وبدّ 

ِّ واجلواُب  َِ : وهؾ يٓزوٕا أن ْ٘ ُ٘  !!رتؿ؟ر َوـ ك كَم  ٘تقرَط ِف اإلثؿِ أو أن  !!ُايل كَم غالقتؿ؟أو 

 !!تقرضتؿ؟

 و٘تَبُِع شِٕٓا الياحلّي: فٔـ وٕا أققُم قٗالً وأهدى شبٗالً؟!! ،بحٓؿ و٘تْٓؿُ  ،بَٓؿ ٘حْؿُ كٕا وإذا 

ووا وارء ذلؽ وـ وشائؾ  ،وأن الَيٗان اددين ،وآظتياواتّن ادٍاهرات، وإذا كٕتؿ قد قررتؿ أ

فال  -بؾ لْؾ وقاضـ-لْؾ وسٓؿ  ُشظل وِْقٌل  إذا كٕتؿ قد قررتؿ أن ذلؽ كٓف حٌؼ  ..التَبر ظـ الرأي

 حروة ظذ َوـ فَٓف وأتك بف، فٖؾ هق كذلؽ ِف الدولة اجلديدة؟!!

إذا  ؟!ويَتدون ظذ احلروات ،تثريب؟! ويٌَّقن الٌرقاتيَتئقن بال  يتٍاهر الٕاس بال حرج؟!

 فٖؾ هق ظذ جقازه الٗقم؟!! ،كٕتؿ قد قررتؿ أن ذلؽ كان بإوس جائًزا

 وإذا قٓتؿ: َ٘ؿ.

، وأئتٕٔا يّقلقن بَدم جقازه، بؾ يّقلقن بحروتف، فّقلقا لٕا ّ٘قل أئٔتٕاكَم يّقل  الّسَٕة فٕحـ أهَؾ 

 أم أ٘تؿ؟!! الّسَٕة أهُؾ  !!ظٖٓٗا؟ ! وأَيَم أِّض !لٓدولة اجلديدة؟ الِريّّي أِ٘عُ  الٗقم أّي 

ان اددين إىل غر وـ وشائؾ التَبر ٗوالَي ،وادٍاهرات ،أولئؽ ادبتدظة قرروا يقًوا أن آظتياوات

 .-!!هْذا بٛضالق وـ وسٍٓؿ وكافرٍ - كؾ ذلؽ حؼ ُشظل وِْقل لٓٔقاضـ ،ظـ الرأي

ا ٕئٔتٕا-وكٕا  ًَ الِريّّي أِ٘ع لٓدولة  بؾ ّ٘قل بّقل أئتٕٔا بحروتف، فّٙي  ،ّ٘رر وْ٘رر ظدم جقازه -تب

 اجلديدة الٗقم؟!!
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اخلروج ظذ اإلوام  وحّؼ  ،وحؼ التٍاهر ،الذيـ يّقلقن: إن الٕاس ِف الدولة اجلديدة هلؿ حؼ آظتيام

 ؿ خيرجقن ظٓٗف إذا مل يِػ حقن أهنبؾ يّن  ،واشتٙثر ظٖٓٗؿ بإوقال ،وجار ،إذا طٓؿ -ظذ احلاكؿ-

 !!بقظقده

 !!لٓدولة اجلديدة؟ الِريّّي أِ٘عُ  أّي 

ٓ يتُر، ٓ  ،ٖؿ الٗقمٖؿ بإوس كالوُ كالوُ  ؟!!الّسَٕة أم أهُؾ  ،بَم هؿ ظٓٗف وـ ِراء اخلقارج !!هٚٓء

فٙي الِريّّي  الَّٗدة..بُٗض: ٕ٘ف الديـ: ٕهنا  بُُض  -الُِل ؿَ ِٓ ظَ -وٓ ييد ظٕف  ،حبٗب ّب فٗف ُح  ُب غّ َر يُ 

 !!لٓدولة اجلديدة؟ أِ٘عُ 

ظذ  أن اخلروج ظذ احلاكؿ اجلائر الٍامل ٓ جيقز، وأن اإلمجاع وَّٕدٌ  -ووا زلٕا ْ٘رر-لّد كٕا ّ٘رر 

 حروتف وظدم جقازه.

َْ وحيّر  ،يبسون الٕيقَص  -الًاللة صٗقُخ  ذهَب -وذهبقا  ظذ  لٗثبتقا أٓ إمجاعَ  :ظـ وقاضَف ؿَ ِٓ فقن ال

ت إلٗف بسبٍب فبٔثؾ خٗط تَ وإن وَ  !!إىل الَٓؿ بيٓةٍ  ٓ تّت  وممارشاٍت !! ةٍ جّ ذلؽ!! بخٗا٘اٍت ظٓٔٗة فِ 

 الَْٕبقت!!

َْ وحيّر  ،( يبسون الٕيقص!!قصقُ ْر كان أتباُع وأبٕاء )ُح  لٗبثتقا أٓ إمجاَع ظذ  :ظـ وقاضَف ؿَ ِٓ فقن ال

 .-وٕف طٌٓؿ أو جقرٌ إذا وقع -اخلروج ظذ احلاكؿ الٍامل اجلائر 

 ٗزون اخلروج ظٓٗف؟!!جت قر وطٓؿالٗقم هؾ إذا وقع وـ احلاكؿ الٗقم َج  والّقُل 

قن إهقاء وٓ أراء، ٓ ئٗؾ هب الّسَٕة أهُؾ  َُ وهؿ إن وقع طٌٓؿ أو جقٌر أو اشتئثار ؿ هقى، وٓ يتَبِ

تاًوا كَم كا٘قا  -ولق بالْٓٔة-وـ احلاكؿ شّٗقلقن وا كا٘قا بإوس يّقلقن: ٓ جيقز اخلروج ظٓٗف  بثروة

 .حبٗب بُٗض وٓ يدفع إلٗف حّب  ظٕف بُُض  ٓ ييدّ  ،يّقلقن

إن -و٘حـ ظٓٗف  ،شِٕٓا هلا يٓزوٕا وفٖؿُ  ،والٕيقص خالدة ،والّقاظُد ثابتة ،تتُر إصخاص والدول

 ثابتقن بتثبٗت ربٕا الْريؿ ادجٗد. -صاء الِل
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 وآختالق واإلفؽ. الْذَب  :إن وـ ظالوات أهؾ البدع

حدثٕل  :-كَم يّقل كثر وـ الٕاس-لـ أققل  !!يتّربقن بف إىل الِل ،وـ ظالوات أهؾ البدع الْذُب 

ٓ تٕتٌح ِف ظٕزان وٓ  ولْـ بُٕٓل يًّٕٗا أن واحًدا وـ هٚٓء أقسؿ ئًٕٗا غٔقًشا هق فٖٗا كاذٌب كذًبا ،الثّة

فَٓم ا٘نف  ،ل فٗف درًشاِّ ْٓ يُ  ؾٍ َِ ِف َُمْ وّسًَم ظذ كذبف  الّسَٕةكذب ظذ رجؾ وـ أهؾ  ،خيتٓػ فٗف اثٕان

ً٘ا الذي أقسَٔت ظذ أ٘ف يَِؾ كذا أو يّقل كذا ٓ يَِٓف وٓ يّقلف يًّٕٗا،  ،يا فالن :فّٗؾ لف :وجعرُ  ولْـ فال

 !!ؿ؟ِس ّْ فْٗػ هان ظٓٗؽ أن تُ 

 !!ٕصد الٕاس ظٕف :وٕف أشتُِر الِلَ قال: هق ذٌ٘ب 

 يا كذبة!!

 شٗاشٗةً  :وصرتقها إىل احلزبٗة البًُٗة ،وخالِتؿ بّي قٓقب أبٕائٖا ،إوة دورتؿ ،ادسّٓٔيِف اتّقا الِل 

 وديٕٗة، وصارت ظذ صِا التّسٗؿ.

فالّز  :ظّي بيرتؽ إىل وا وراءه مما يرض ذُ ُِ ْٕفال تَ  :: ٕ٘ؽ تَٔكرُس قد يَ  وٓ يُر٘ؽ وا تراه وـ طاهرٍ 

 وـ ورائف وـ اجلٗػ والٕتـ وا يرض. ووراءهَيرُس لف طاهٌر وـ دو٘ف 

َٓؿَ -!! لسب ظرض ٘بْٗؿأبرشوا بدظقة الروافض إياكؿ  ِْٗف َوَش َٓ ـَ  ،وتِْر زوجاتف ،-صَذ الِلُ َظ  وروٖٗ

 بقريـ وـ دون رب الَادّي.وظبادة ادّ ،والتزؤ وٕٖؿ ،وتِْر أصحابف ،بْؾ قبٗحة

 لْذب إصٓع إبٓؼ، ولْٕف يتجٔؾ!!با !!والتّٗة السٗاشٗة !!أبرشوا بالتّٗة الديٕٗة

، ووا دون ذلؽ ،ودظاة ،صٗقٌخ  :وهؿ ضقائػالبدع هٚٓء،  ، أهُؾ البدع يتّربقن إىل الِل بالْذب أهُؾ 

ّدَيِة ادُ بوـ هٚٓء  ل إيّل واحدٌ ِّ ْٓ ِف كؾ حّي يُ و ِّل وإَ٘م  ،وٓ يستٌٗع أن يقاجف ،َوَوا َأَكَؾ الَسبُعُ  َوالٌََِٕٗحةِ َسَ ْٓ ُي

ّدَيِة َوالٌََِٕٗحِة َوَوا َأَكَؾ الَسبُعُ ادُ بإلٕٗا  إذا كان الرجؾ ٓ يِتل ِف الىٖادة وحده  ققاظَد الرشع: ؿْ ّْ وَح  ،َسَ

 الَّي واحلال؟!! فْٗػ إذا كان مٖقَل 
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ف ،ٓ تَرف صخيف ،لق اتيؾ بؽ وتيٌؾ  :يَٕل َٔ ،  ،وٓ تدري حاَلف ،وٓ ترى رش
ٍ
فٙخزَك بمء

 ُٔ  !!قف أَ٘ت؟يدّ أف

ة ئَ ْٔ ٖق شقاء ِف احلَ كوأَ٘ت  ،، وممـ يِسي البٖتان ظذ ادسّٓٔي!!فَٙ٘ت وـ أطٓؿ الٍادّي :فََٓت  إنْ 

 الٕتٕة!!

وادخالػ قبؾ ادٚالػ  ،هٚٓء يَرفقن ظّٗديت ِف آ٘تخابات: إذ هل جزء وـ الَٔٓٗة الدئّراضٗة

ووع ذلؽ  ،فٖٗا ظذ خالف بّي بًَٖؿ، لْـ وا خييٕل يَرفف ادخالِقن الّسَٕةؾ وظّٗدة أه ظّٗديت يَرف

ذِف السٔقات  ٓ-لٗحّٓقا  :ويٌرون ظذ جٕاحّل اإلفؽ ،فٛهنؿ يركبقن وتـ الْذب َُ  ِوَهادِن ِفوإَ٘م  -ال

 ٕنون؟!!أهبذا تُ  ..اجلٗػ!! واصتٔٓت ظذ الروؿ قد مجَت

بؾ كا٘ت  ،والِلِ لق كا٘ت وـ وراء جدار ..أبرش ،فٖل وٕيقرة :قربتإن دظقة احلؼ وَٖم ُح  :أققل لؽ

 :بَز ظزيز وذل ذلٗؾ -رب الَادّي-ِٕ٘ذها الِل  ،وٓ يدخٖٓا هقاء ،ٓ ترى شَمًء وٓ واء ،ِف صخرة صَمء

ّٓ هق ادأراد الِل هلا أن تبَٓغ، والُِل  حتك تبٓغ وا  حارب احلؼ بالباضؾ؟!!، أفُٗ الّسَٕةغ ظـ أهؾ ب

 ؟!َزلقا ظـ الٕاس وـ الَقامأو حتك يُ  ؟!حتك ٓ يٌّٕقا بف ِف حّٖؿ:ؼ ظذ أهؾ احلؼ ًَٗ أيُ 

ـ الَٔك والَاوّل وىتٌؼ  أيـ  تسٙلفوٓ  ،تيض وراء شائّٖا أو تتبع قائدها ،فٖق كالبٖٗٔة الَجَمء :لّبف و

 !يتجف وٓ حٗث يريد؟

 .ب احلجة بتِٕر الٕاس ظٕٖاارَ ب إٓ باحلجة، ٓ حُت ارَ ٓ حُت  واحلجةُ فال حُياَرُب احلؼ بالباضؾ، 

 ف إٓ باحلجة.اَج قَ ب إٓ باحلجة، وٓ تُ ارَ ب أصالً، واحلجة ٓ حُت ارَ ٓ حُي  احلّؼ 

فقالِلِ وا  ،قا ظٕفالّائؿ باحلجة أو ِ٘ٗف أو تئٗتف أو تسْٗتف أو ترويَف أو إرهاب الٕاس لًِٕٗ وأوا قتُؾ 

 بّدرتف ورمحتف. -إن صاء الِل جؾ وظال-وإّن الِل دِٕذه  ،يبٓغ وـ حجب احلؼ صٗئًا

َن ﴿د، ظَ وكذلؽ وَ  هُ اّللَُوفَقَـُْكَ  [.40: احلج﴾ ] َمْن َيـُْكُ
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 الِل.  رشقلف ٘نهواتباع رصاط  ،وٕٖاجفالتزام و ،شبٗٓف إىلوالدظقة  ،بٛقاوة ديٕف :٘نالِل َوـ

َٔ ووَ  َٔ ووَ  !!ـ َيزوف؟ـ ٘نه الِل ف َٔ ووَ  !!ـ يذلف؟ـ أظزه ف َٔ ووَ  !!ـ يًَف؟ـ رفَف الِل ف ـ ـ أكروف ف

 !!َيٕٗف؟

 .٘سٙل الِل أن حيسـ ختاوٕا

ليد وقجات  :الّسَٕةوحتك يسامهقا ِف ٘رش  ،ظذ وٕٖاج الٕبقة الّسَٕةهذا بٗاٌن لٕٓاس، فال خُيدع أهؾ 

 ..بِٖؿ السٓػ اليالح ودظقة الٕاس إىل احلؼ الّسَٕةبالْتاب و أخق٘ة ادجتٔع

وإَ٘م َ٘دل  ،وا مل يِف بفٕٔل إلٗف وٓ ٘ ،وٓ ٕ٘سب إلٗف وا مل يّٓف ،ظٓٗف ٘تزايدوٓ  ،ٓ ْ٘ذب ظذ أحد

َن ﴿الِل فٗف،  ٌٗعَ ووا ظاقبَت َوـ ظه الِل فَٗؽ بٔثؾ أن تُ  ،فٛن طٕٓٔا اتّٕٗا الِل فٗف ،فٗف  َمْن اّللَُوفَقَـُْكَ

هُ   [.40﴾ ]احلج: َيـُْكُ

ّٓ  الّسَٕةق أهؾ فِّٓٗر   ،بًابّي إوريـ الٓذيـ ذكرُتَم ظذ الٕحق اليحٗح بّي السٔع والٌاظة لٓحاكؿ وتُ

فٛ٘ف جتري ظٓٗف أحْام  :ظذ أي صقرة إذا كان ِف يده السٌٓان ،أتك بف أهؾ احلؾ والَّد ،ُظٖد إلٗف ،بًاوٕتخَ 

ظٓؿ -ٓ يدفَٕا إلٗف حب حبٗب وٓ ييد٘ا ظٕف  ،ٓ حتٗدوا ظـ ذلؽ ،واجلَمظة ِف وَاوٓة احلْام الّسَٕةأهؾ 

 .بُض بُٗض!! ٕ٘ف الديـ، وٕهنا الَّٗدة -الِل

 ّي  ظقار اجلَمظة وا٘حراف احلزِب.وبّي أن تبق بّي هذا، فِّر 

 !!الّسَٕة ٕهؾ وشّٗقلقن لَؽ: ظرض اجلَمظة وظرض حزهبا وبذوٌل لٓجَمظات وإحزاب إٓ

 وأوا أَ٘ت فٓٗس لؽ أن تتْٓؿ!! ،تتسارع إحزاُب 

ٓ لٓجَمظة ظٕٓٗا شٌٔع وٓ  ،احلزب بقيل أور ادسّٓٔي ولٗس ،ادسّٓٔي أورلٗست اجلَمظة بقيل  كٗػ؟!!

 ..ضاظة

 ضؾقُّق. كجوِت وذذا حتؿؾَغ  *** َعبَادٍ ظؾقِك إمارةٌ َظَدْس ما فِ 
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 :فّال :عرْسِ لتُ  :ظذ طٖر بُٓتف أخذ يزجرها (ادبَ ظَ )دا فر وـ  ،لٓبُٓة رٍ ْج زَ  كٓٔةُ و)َظَدس(: 

 َظَدْس ما فَِعبَادٍ ظؾقِك إمارٌة *** كجوِت وذذا حتؿؾَغ ضؾقُّق.

وٕٖجٖا وخمالِتٖا  وفسادَ  ، ا٘حرافٖا ظـ الّيدو٘بّّي  ،ّٕ٘دها ،لٗس لٓجَمظة ظٕٓٗا شٌٔع وٓ ضاظة

ـ أوا أور السٗاشة فال ٘حسٕف يتْٓؿ فٗف وَ ، وكذلؽ احلزب فَٗم يتَٓؼ بٙور الديـ ،واجلَمظة الّسَٕةٕهؾ 

 .ٕفأحس

 هذا والِل ادستَان، وصذ الِل وشٓؿ ظذ ٘بٕٗا ُمٍٔد وظذ ِلف وأصحابف أمجَّي. فٖذا
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